Instrukcja przygotowania pliku
KALENDARZ TRÓJDZIELNY LUX
Z KASZEROWANĄ GŁÓWKĄ
www.jantar24.pl tel. 22 722 90 97
GŁÓWKA

320 mm (format brutto z grafiką)

Format netto:
Główka kalendarza będzie miała wymiary 310 x 190 mm.

310 mm (format netto grafiki)

Spad:

trójdzielny LUX
Tekst

200 mm (format brutto z graﬁką)

kalendarz

190 mm (format netto graﬁki)

5 mm
5 mm

Spad to obszar dookoła Twojej graﬁki, który zawijany jest podczas
procesu oklejania. Wszystkie tła użyte w graﬁce (np. zdjęcia)
powinny zawierać się w formacie 320 x 200 mm

Wewnętrzny margines:
Wynosi po 5 mm licząc od każdej krawędzi formatu netto.
Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny
znajdować się żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Uwaga:
W górnej części znajduje się wyśrodkowane nawiercenie
o średnicy 5 mm, umieszczone w odległości 5 mm
od górnej krawędzi.

Pliki
Preferowany przez nas format plików to PDF

5 mm (wewnętrzny margines)

Teks

5 mm

Pomoc
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania
plików, to skontaktuj się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc
do nas lub pisząc e-mail. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać
wszelkie wątpliwości.

5 mm (spad)

UWAGA! na kolejnej stronie znajduje się instrukcja przygotowania pliku dla plecków

Instrukcja przygotowania pliku
KALENDARZ TRÓJDZIELNY
Z KASZEROWANĄ GŁÓWKĄ
www.jantar24.pl tel. 22 722 90 97
spady po 5 mm

big

Format netto:

3 mm

Plecki kalendarza będą miały wymiar 310 x 570 mm.

297 mm

big
Miejsce na informację

3 mm

kalendarium

big
Miejsce na informację

45 mm

142 mm

297 mm

Spad to obszar dookoła Twojej graﬁki. Wszystkie tła
użyte w graﬁce (np. zdjęcia) powinny zawierać się
w formacie 320 x 580 mm

Wewnętrzny margines:
Na pleckach, pod każdym kalendarium można umieścić
informację, zachowując margines wewnętrzny:
- 5 mm od dolnej krawędzi kalendarium
- 5 mm od górnej krawędzi kalendarium
- po 5 mm od lewej i prawej granicy cięcia

KALENDARIUM
Do zaprojektowanych przez Ciebie plecków przygotowaliśmy
12 kart kalendarium w formacie 297 x 142 mm, w kolorystyce
2/0 (czarny i czerwony).

3 mm
Pliki

297 mm

Preferowany przez nas format plików to PDF

kalendarium

Miejsce na informację

310 mm (format netto)

45 mm

142 mm

570 mm (format netto)

kalendarium

580 mm (format brutto z graﬁką)

Spad:

45 mm

142 mm

plecy
widoczne
po obcięciu

PLECKI

Pomoc
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania
plików, to skontaktuj się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc
do nas lub pisząc e-mail. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać
wszelkie wątpliwości.

320 mm (format brutto z graﬁką)

UWAGA! na kolejnej stronie znajduje się instrukcja przygotowania pliku dla kalendarza jednodzielnego

Instrukcja przygotowania pliku
KALENDARZ JEDNODZIELNY
STANDARD
www.jantar24.pl tel. 22 722 90 97
316 mm (format brutto z grafiką)

GŁÓWKA i PLECKI

310 mm (format netto kalenarza)

Format netto:
Plecki z główką kalendarza będą miały wymiar 310 x 480 mm.

3 mm

240 mm (format netto główki)

5 mm

Spad to obszar dookoła Twojej graﬁki. Wszystkie tła
użyte w graﬁce (np. zdjęcia) powinny zawierać się
w formacie 316 x 486 mm

kalendarz

Wewnętrzny margines:

jednodzielny

190 mm

big

kalendarium

Miejsce na informację

486 mm (format brutto z graﬁką)

297 mm

Na główce, jak i dolnym pasku - ważne informacje można umieścić,
zachowując margines wewnętrzny 5 mm od każdej krawędzi.

480 mm (format netto kalendarza)

standard

3 mm

47 mm

Spad:

5 mm

Uwaga:
W górnej części znajduje się wyśrodkowane nawiercenie
o średnicy 5 mm, umieszczone w odległości 5 mm
od górnej krawędzi.

KALENDARIUM
Do zaprojektowanych przez Ciebie główki i plecków przygotowaliśmy
12 kart kalendarium w formacie 297 x 190 mm, w kolorystyce
2/0 (czarny i czerwony).

Pliki
Preferowany przez nas format plików to PDF

Pomoc
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania
plików, to skontaktuj się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc
do nas lub pisząc e-mail. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać
wszelkie wątpliwości.

UWAGA! na kolejnej stronie znajduje się instrukcja przygotowania pliku dla kalendarza jednodzielnego LUX

Instrukcja przygotowania pliku
KALENDARZ JEDNODZIELNY LUX
Z KASZEROWANĄ GŁÓWKĄ
www.jantar24.pl tel. 22 722 90 97

1

główka

GŁÓWKA

320 mm (format brutto z grafiką)

Format netto:
Główka kalendarza będzie miała wymiar 310 x 240 mm.

310 mm (format netto kalenarza)

Spad:

5 mm
5 mm

kalendarz

jednodzielny LUX
z kaszerowaną
główką

250 mm (format brutto z graﬁką)

240 mm (format netto główki)

5 mm

Spad to obszar dookoła Twojej graﬁki. Wszystkie tła
użyte w graﬁce (np. zdjęcia) powinny zawierać się
w formacie 320 x 250 mm

Wewnętrzny margines:
Na główce, jak i dolnym pasku - ważne informacje można umieścić,
zachowując margines wewnętrzny 5 mm od każdej krawędzi.

Uwaga:
W górnej części znajduje się wyśrodkowane nawiercenie
o średnicy 5 mm, umieszczone w odległości 5 mm
od górnej krawędzi.

PLECKI

5 mm
Format netto:

2

Plecki kalendarza będą miały wymiar 310 x 240 mm.

plecki

Spad:

316 mm (format brutto z grafiką)

big

Spad to obszar dookoła Twojej graﬁki. Wszystkie tła
użyte w graﬁce (np. zdjęcia) powinny zawierać się
w formacie 316 x 246 mm

310 mm (format netto plecków)
3 mm

190 mm
47 mm

kalendarium

Miejsce na informację

240 mm (format netto plecków)

297 mm

KALENDARIUM

3 mm

246 mm (format brutto z graﬁką)

3 mm

Do zaprojektowanych przez Ciebie główki i plecków przygotowaliśmy
12 kart kalendarium w formacie 297 x 190 mm, w kolorystyce
2/0 (czarny i czerwony).

Pliki
Preferowany przez nas format plików to PDF

Pomoc
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania
plików, to skontaktuj się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc
do nas lub pisząc e-mail. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać
wszelkie wątpliwości.

